
 

Ikt. sz.: NEB/4-3/2016. 

NEB-2/2016. sz. ülés 
(NEB-44/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 
2016. február 23-án, kedden, 13 óra 04 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza V. emelet 562. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető 5 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 5 

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/8838. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-
45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 5 

Dr. Bencsik Zita hozzászólása 5 

Hozzászólások 6 

Határozathozatal 7 

Előzetes állásfoglalás a kormánynak az Országgyűlés 2016. évi 
tavaszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási programjában 
szereplő indítványok nemzetiségi napirendi pontként történő 
meghatározásának várható kezdeményezéséről 7 

Hozzászólások 8 

Határozathozatal 10 

A Magyarországi nemzetiségek bizottságának az Országgyűlés 
2016. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó munkaterve megvitatása 
és elfogadása 10 

Hozzászólások 11 

Hozzászólások 15 

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága Önkormányzati, 
külügyi és költségvetési albizottsága határozatainak megvitatása
 16 

Ritter Imre hozzászólása 16 

Hozzászólások 17 

Határozathozatal 18 

Egyebek 18 

Hozzászólások 19 

Az ülés berekesztése 23 

 



3 

Napirendi javaslat  

 

1. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8838. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

2. Előzetes állásfoglalás a kormánynak az Országgyűlés 2016. évi tavaszi 
ülésszakára vonatkozó törvényalkotási programjában szereplő indítványok 
nemzetiségi napirendi pontként történő meghatározásának várható 
kezdeményezéséről  
 

3. A Magyarországi nemzetiségek bizottságának az Országgyűlés 2016. évi tavaszi 
ülésszakára vonatkozó munkaterve megvitatása és elfogadása  
 

4. A Magyarországi nemzetiségek bizottsága Önkormányzati, külügyi és 
költségvetési albizottsága határozatainak megvitatása 
 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Fuzik János szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke  
Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló, a bizottság alelnöke 
 
Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló  
Dr. Csúcs Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló  
Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló   
Hartyányi Jaroszlava ukrán nemzetiségi szószóló  
Hepp Mihály horvát nemzetiségi szószóló  
Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló  
Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló  
Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló   
Ritter Imre német nemzetiségi szószóló  
Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló  
Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló   
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Schweighoffer Anita munkatárs  
Dr. Arczt Ilona főtanácsadó  
 

Meghívottak 
 
Dr. Bencsik Zita főosztályvezető (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium)  
Dr. Kovács Petra osztályvezető (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium)  
Hristodoulou Konstantinos hivatalvezető (Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzata)  
Kramarenko Viktor elök (Országos Ruszin Önkormányzat) 
Kukumzisz György elnök (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Topuzidisz Dimitrisz szóvivő (Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzata)  
Paulik Antal István főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Lakatos István megbízott elnök (Országos Roma Önkormányzat) 
Csala Elvira megbízott hivatalvezető (Országos Roma Önkormányzat) 
Dancs Mihály képviselő (Országos Roma Önkormányzat)  
Balogh János képviselő (Országos Roma Önkormányzat) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető  

FUZIK JÁNOS szlovák nemzetiségi szószóló, a bizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, 
munkatársainkat, az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, a titkárságunk 
munkatársait, valamint kedves vendégeinket, Kramarenko Viktor urat, az Országos 
Ruszin Önkormányzat elnökét, Kukumzisz György urat, a Magyarországi Görögök 
Önkormányzata elnökét és munkatársait, dr. Bencsik Zita főosztályvezető asszonyt és 
dr. Kovács Petra osztályvezető asszonyt a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
képviseletében, Paulik Antal István főosztályvezető urat, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma nemzetiségi főosztályának vezetőjét, a média képviselőit, a 
nemzetiségi televízióműsorok stábját és minden kedves érdeklődőt. 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Senki senkit nem bízott meg helyettesítési megbízással, mert teljes létszámban 
13 szószóló vesz részt a mai ülésünkön. Megállapítom, hogy a bizottsági ülésünk 
határozatképes. 

A napirend elfogadása következik. Megállapítom, hogy az ügyrendünkben 
meghatározott határidőig, ma reggel 8 óráig egyik bizottsági tag sem kért napirend-
kiegészítést. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban van-e 
most valakinek észrevétele, javaslata. (Nincs jelentkező.)  

Ha nincs, akkor szavazzunk a napirend elfogadásáról! Aki egyetért a kiküldött 
napirendi javaslattal, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt, tartózkodás nem volt. A napirendi javaslatot egyhangúlag 
jóváhagytuk. 

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/8838. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Ennek első pontja a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amely - a T/8838. számon került benyújtásra - 
részletes vitája következik a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján. Vitához 
kapcsolódó bizottságként fogjuk lefolytatni a részletes vitát a törvényjavaslat 
egészéről az 1-12. §-ig terjedő pontok tekintetében. E rendelkezésekre megnyitom a 
részletes vita első szakaszát, azaz a törvényjavaslatnak a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 

Ismételten köszöntöm az előterjesztő képviseletében dr. Bencsik Zita 
főosztályvezető asszonyt és dr. Kovács Petra osztályvezető asszonyt a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium konzuli és állampolgársági főosztályáról. Megkérdezem, hogy 
kívánják-e összefoglalni a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelmények vizsgálata tekintetében az előterjesztés indokait és szabályozási 
megoldásait. Megadom a szót a kormány képviselőinek. 

 

Dr. Bencsik Zita hozzászólása 

DR. BENCSIK ZITA főosztályvezető (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Köszönöm szépen elnök úrnak mind a meghívásunkat, mind azt, hogy jelen lehetünk. 
Köszönjük szépen az érdeklődést a konzuli szakterület iránt. Tekintettel arra, hogy 
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ugyanebben a körben már volt alkalmunk egy viszonylag részletes bemutatásra, én 
tényleg csak nagyon röviden szeretnék annyit mondani, hogy az előterjesztés 
elsődleges célja egy úgynevezett jogharmonizációs típusú módosítás. Az Európai Unió 
COCON munkacsoportja keretében, amely közvetlenül a konzuli együttműködéssel 
foglalkozik, létrejött egy irányelv, amely kifejezetten az Európai Unió, illetve az 
Európai Unió térségében gyakorolható szabad mozgás jogával összefüggésben tett egy 
olyan összefoglaló európai uniós rendelkezést, amelynek - tekintve, hogy ez a 
rendelkezés egy irányelvi szintű rendelkezés - a nemzeti jogba történő átültetése 
szükséges. Ez a módosítás elsősorban ennek az uniós kötelezettségnek kíván eleget 
tenni, illetve olyan kodifikációtechnikai és jogharmonizációs technikai kérdések 
kerültek jelen pillanatban tisztázásra, amelyeket egyébként jogrendszer 
koherenciájáért felelős Igazságügyi Minisztérium kérésére jogszabály-szerkesztési 
szempontból szükségesek voltak megtenni. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Most pedig megadom a 

szót a bizottság tagjainak hozzászólásra, kérdéseik, észrevételeik és véleményük 
elmondására kizárólag a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésére 
vonatkozóan. A törvénymódosító javaslat megfelel-e az alaptörvényből eredő 
szakmai, tartalmi, formai követelményeknek, illeszkedik-e a magyar jogrendszer 
egészébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek? Mint hallottuk, ez az egyik célja is. Továbbá megfelel-e a 
jogalkotás szakmai követelményeinek? Kérdezem tehát a bizottság tagjait, van-e erről 
véleményük? (Jelzésre:) Dr. Turgyán Tamás örmény nemzetiségi szószóló úr, tessék! 

 

Hozzászólások 

DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Igen, megfelel. Ez a 
véleményem, de ezt ennél szebben megfogalmazni nem tudom, és nem is nagyon 
akarom. Az biztos, hogy ez a fajta jogharmonizáció most már azért érett, és erre 
szükség volt. Azért átugrottunk néhány korszakot, mire eljutottunk idáig ebben a 
kontextusban. Azt pedig, hogy ezzel kapcsolatban megemlítettük a nemzetiségeket 
mint fogalmat és mint létező elemet Magyarországon, nagyon fontosnak tartom, 
különös tekintettel arra a részre, ami természetesen nem kívánja módosítani és 
kiegészíteni a törvényjavaslatot, csak úgy elméletileg teszi hozzá a téma kapcsán 
gondolatban az ember, legalábbis én, hogy itt kellene átértékelnünk vagy egy kicsit 
átgondolnunk, a nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek, illetve a nemzetiségi 
szószólóknak a szerepét a külkapcsolatok támogatásában, építésében és esetleg 
fejlesztésében. Én azt hiszem, hogy adott körülmények között ma Európában és a 
világban erre nagyon komoly szükség van. Azt is el tudom képzelni, hogy ehhez 
megfelelő jogosítványokat is kell szerezni. Azért hangsúlyozom és mondom ezt most, 
mert úgy látom, úgy tapasztalom, hogy a Külügyminisztérium most legalábbis az 
egyik szemével erre a területre is odafigyel és nézi. Egyfajta civil, bocsánat a 
kifejezésért, ezt zárójelbe is teszem, aktivitás fontos lehet annak érdekében, hogy 
Magyarország folytathassa azt az utat, amit Európában elkezdett, és bízunk benne, 
hogy szerencsésen folytatni is fog. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, szószóló úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

van-e más észrevételük, véleményük. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincsen. 
Aki egyetért szószóló úr véleményével, hogy a törvényjavaslat megfelel a 

házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, kérem, szavazzon 
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kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás 
nem volt. A részletes vita első szakaszát ezennel lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben a bizottság a képviselők által 
benyújtott módosító javaslatokról foglal állást, illetve saját módosító szándékot 
fogalmazhat meg. Megállapítom, hogy ehhez a törvényjavaslathoz nem nyújtottak be 
képviselői módosító javaslatot, így tehát lehetősége van a bizottságnak saját 
módosítási szándék benyújtására. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 
ilyen javaslata. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincsen. Konstatálom, hogy a 
bizottság nem foglalt állást képviselői módosító javaslatokról, és további módosító 
szándékot sem fogalmazott meg, így a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot. A részletes vita második szakaszát is lezárom. 

Áttérünk a vita utolsó szakaszára, amelyben bizottságunk határoz a részletes 
vita lezárásáról, valamint a bizottsági jelentés benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, 
hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki a lezárással egyetért, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) Egyértelmű, 13 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem 
volt. A részletes vitát lezártuk.  

Határozathozatal 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság a részletes vitáról jelentést nyújt 
be, amely a bizottság korábban meghozott döntéseit tartalmazza. Ennek megfelelően 
kérdezem tehát a bizottságot, hogy elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, 
valamint felhatalmazza-e a bizottság elnökét arról, hogy gondoskodjon a bizottság 
döntéseit összefoglaló jelentés aláírásáról és benyújtásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. 
Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag elfogadtuk a javaslatot. 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a házszabályi rendelkezések 47. § (6) 
bekezdés b) pontja alapján a bizottság véleményét a bizottsági jelentések vitájában 
ismertetheti a plenáris ülésen. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e, aki szeretné a bizottsági véleményt 
képviselni a plenáris ülésen. Kívánja-e valaki képviselni? (Dr. Turgyán Tamás 
jelentkezik.) Turgyán szószóló úr jelentkezett. (Dr. Turgyán Tamás: Jó! - Derültség.) 
Köszönöm szépen, hiszen szószóló úr volt az előterjesztője is az általános vitában 
ennek a javaslatnak, illetve bizottsági véleménynek. Aki egyetért azzal, hogy a 
bizottsági véleményt dr. Turgyán Tamás örmény szószóló úr képviselje plenáris 
ülésen, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazatot látok. 
Tartózkodás nem volt. Ellenszavazat nem volt. Egyhangúlag megszavaztuk szószóló 
urat. 

Ezzel az első napirendi pontunkat lezárom. Köszönöm a tisztelt vendégeink 
aktív részvételét. 

Előzetes állásfoglalás a kormánynak az Országgyűlés 2016. évi 
tavaszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási programjában szereplő 
indítványok nemzetiségi napirendi pontként történő meghatározásának 
várható kezdeményezéséről 

A második napirendi pont előzetes állásfoglalás a kormánynak az Országgyűlés 
2016. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási programjában szereplő 
indítványok nemzetiségi napirendi pontként történő meghatározásának várható 
kezdeményezéséről, természetesen bizottságunk részéről. A kormány törvényalkotási 
programját mindenki megkapta, a javaslatunkat is. Ehhez egyébként szószólói részről 
is érkezett javaslat. Turgyán Tamás örmény szószóló úr két javaslatot tett. Az egyik 
azóta realitássá vált, azért nem is szerepel az általunk felsorolt hat lehetséges 
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törvényjavaslat között, hiszen ez már a plenáris ülés előtt van, éppen az előző 
napirendi pontban folytattuk le a részletes vitáját. A konzuli védelemről szóló 
törvényről van szó. 

Szószóló úr ugyanakkor felhívta a figyelmünket még egy további 
törvényjavaslatra, ez pedig a 11. pont alatt szerepel, a kormány eredeti törvényalkotási 
programjában. A mi javaslatunkban, a tervezetünkben ez a második: törvényjavaslat 
a külképviseletek működéséről és a külszolgálatról. Ezt is beépítettük a bizottsági 
tervezetbe. 

Jelezném még, hogy a kormány törvényalkotásában szereplő két törvényt, a 
költségvetéssel kapcsolatos törvényt nem kell kezdeményeznünk nemzetiségi 
napirenddé, hiszen az Országgyűlésről szóló törvény révén ez automatikusan 
nemzetiségi napirendi pontként kerül az Országgyűlés elé. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy javasolják-e kiegészíteni a hatos listánkat, 
tervezetünket. (Jelzésre:) Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 

 

Hozzászólások 

KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót. 
Üdvözlök mindenkit! A 2015. szeptember 30-i jegyzőkönyvben olvasható, hogy én 
már felszólaltam a tekintetben, hogy az itt szereplő előterjesztés 8. pontja szerint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló ’93. évi III. törvényt, a gyerekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló ’97. évi XXXI. törvényt is szeretném 
felvenni nemzetiségi napirendi ponttá. Annak idején is elmondtam, a javaslatom 
azért volt, mert úgy érzem, hogy minden olyan törvénymódosítás, amely érinti a 
családokat, illetve a gyermekeket, óhatatlanul érinti a nemzetiségi családokat és 
gyermekeket is, úgyhogy kérném ezt is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a javaslatot. Igen, annál is inkább indokolt, hiszen 

munkacsoportunk is alakult erre a kérdésre. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán 
szószóló asszony, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A tervezethez 

szeretnék hozzászólni. Az 1. pontban törvényjavaslat van a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény tekintetében. Ebben módosítást nyújtana be a kormány, 
vagy már benyújtotta. Alexov Lyubomirral már dolgozunk a saját módosításon, 
hiszen a kormány módosítása arról szól, hogy a jelbeszédpótlékot kötelezővé kell 
tenni, hogy a munkáltató fizesse ki. Hat nyelv fel van sorolva, melynél kötelezővé 
tenné, a többi adható. Az „adható” miatt úgy érezzük, hogy az nemzetiségi nyelvek 
háttérbe szorultak, nem adnak nyelvpótlékot, úgyhogy Alexov Lyubomirral készítünk 
törvénymódosítást, ahhoz kapcsolódunk. Szeretnénk ehhez a témához kapcsolódni és 
ezen a témán dolgozni, tehát tudjátok, hogy ezen dolgozunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, örülök neki. Van más javaslat? (Nincs jelentkező.) 

Természetesen most a tervezetünkben ez a törvénymódosító javaslat szerepel. 
Megmondom őszintén, én nem tudtam róla, hogy már be van nyújtva, tehát még nem 
találkoztam vele, hogy mit tartalmaz a kormány törvénymódosító javaslata. Ha 
tudunk hozzá kapcsolódni ilyen értelemben, akkor ezt megtesszük, ha nem, akkor 
majd nyilván önálló törvénymódosítást nyújtunk be. (Hartyányi Jaroszlava: Hogy 
van ez? Még egyszer elmondanád?) Ha be van nyújtva, még kérhetjük nemzetiségivé, 
hiszen még a Házbizottság előtt… (Dr Arczt Ilona: Nem vagyok benne biztos, hogy 
be van nyújtva. Azt az általános vita megkezdése előtt lehet.) Még nem tudunk róla, 
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tehát még nincs napirendre véve. Meg fogjuk nézni, persze. (Dr. Arczt Ilona: 
Mindjárt meg is nézem.) Természetesen, így van. Nyilvánvalóan ezeket a 
törvényjavaslatokat külön fogjuk figyelemmel kísérni, amelyeket mi magunk is 
megjelölünk, hogy feltehetően kezdeményezzük majd a nemzetiségi napirenddé való 
nyilvánításukat. (Jelzésre:) Igen, tessék, Hartyányi Jaroszlava! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Csak egy mondat. Mi 

abból indultunk ki, hogy ezzel a problémával találkozunk nap mint nap, az ukránul, 
szerbül, horvátul, lengyelül dolgozó köztisztviselők. Van olyan hely, ahol adnak, a 
másik helyen nem akarnak adni. Emiatt nem is tudtuk, hogy a kormány benyújtja ezt 
a módosítást és milyen jellegű módosítást, erről nem tudtunk, most szembesültünk 
ezzel. Remélem, hogy nem késtünk el, mert akkor önálló módosítást kell 
benyújtanunk. Úgy érzem, pont ehhez kapcsolódik, amit mi szeretnénk benyújtani. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, egyelőre még nem tudjuk - kormány benyújtotta -, hogy mit 

tartalmaz a kormány módosítása. Ha ahhoz tudunk kapcsolódni, akkor 
kapcsolódunk, ha nem, akkor majd önálló törvénymódosító indítványt nyújtunk be. 
(Jelzésre:) Alexov Lyubomir! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Ha szabad, mi megnéztük 

ugyanazt a szakaszt. Tehát a 141. § módosításáról van szó, aminek a kiegészítéséről mi 
is tárgyalunk. Jaroszlava és Varga Szimeon és jómagam benne vagyunk ebben. Pont 
ugyanazt a szakaszt nyitotta meg a törvénymódosítás, aminek a módosítását mi 
magunk is kezdeményeztük volna, vagy szerettük volna ezen a tavaszi ülésszakon 
napirendre tűzetni. A benyújtás januárra van írva, de mi nyilván nem 
nyilatkozhatunk előbb arról, hogy ez nemzetiségi napirendi pont, hisz most van ez 
napirenden. Csak megerősíteni szeretném, amit Jaroszlava mondott, hogy 
mindenképpen fontosnak tartanánk, hogy ez az általunk előkészítés alatt álló és a 
nemzetiségi nyelvekért járó nyelvpótlék ügye is a tavasz folyamán megtárgyalásra 
kerüljön. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kissné Köles Erika szlovén szószóló asszony, 

tessék! 
 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság valamennyi tagját, elnök urat. A törvényalkotási programban foglaltakhoz 
néhány javaslattal élt a bizottság vezetősége, illetve vezetése. Elnök úr megerősített 
engem abban, hogy ha adott esetben egy törvényt benyújt a parlament elé a kormány, 
akkor még csatlakozhatunk utólag is. A 28. pont alatt van a nemzeti köznevelésről 
szóló törvénymódosítási javaslat, és ha jól emlékszem, akkor ez a pedagógus-
továbbképzésekre irányuló tartalmakkal rendelkezik. A pedagógus-továbbképzések 
kérdése a nemzetiségi pedagógus-továbbképzés okán minket is érint. Egyebek mellett 
például albizottsági témaként erre a tavaszi ülésszakra tervezünk egy olyan ülést, 
aminek éppen a nemzetiségi pedagógusképzés és -továbbképzés lesz a tartalma. Adott 
esetben azt gondolom, itt is van mit keresnünk.  

A másik, amit én magamnak kijelöltem, de nem tudom, érint-e minket, illetve 
ha igen, akkor miben, ez pedig az államigazgatási feladatok és hatáskörök járási 
hivatalhoz kerülése. Nem tudom, a nemzetiségi lakosság vonatkozásában van-e olyan 
pontja, vagy lesz-e olyan pontja esetleg, amit nekünk itt vizsgálni lenne érdemes, de 
nyilván ezt abban az esetben tudjuk megállapítani, amikor látjuk, hogy milyen 
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tartalmak nyílnak meg, illetve ha adott esetben valakinek ehhez kapcsolódó javaslata 
van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mi ezt természetesen előzetesen felvehetjük a 

tervezetünkbe. Szeretném megkérdezni, hogy hányas ponton szerepel ez a kormány 
törvényalkotási programjában. 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: A nemzeti köznevelésről 

szólóban, ha jól emlékszem… 
 
ELNÖK: Benne van, az nálunk, a tervezetünkben az 5-ös, ez pedig a 14-es. 

Köszönöm szépen a javaslatot. Van-e még egyéb javaslat? (Nincs jelentkező.)  
Előbb a módosító indítványokról szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy a 

kormány törvényalkotási programjában a 8. sorszámon szereplő törvényjavaslat a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 
megváltozott munkaképességű emberek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény 
módosításáról benyújtandó törvénymódosító javaslatot a bizottságunk előzetesen 
felvegye a tervezetébe, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Egyhangúlag jóváhagytuk a javaslatot. 

A második módosító javaslat törvényalkotási program 14. sorszáma alatt 
szereplő törvényjavaslat, az „egyes államigazgatási feladat- és hatásköröknek a járási 
(fővárosi, kerületi) hivatalokhoz telepítéséről és az ezzel összefüggő törvények 
módosításáról” benyújtandó törvénymódosító javaslatot vegyük fel a tervezetünkbe. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) Egyhangú helyeslés, 
13 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. 
További kiegészítő javaslatok nem érkeztek. 

Határozathozatal 

Aki egyetért azzal, hogy az eredeti hatpontos tervezetünket a további két 
javaslattal kiegészítve jóváhagyja, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen 
szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. A kiegészített tervezetet 
egyhangúlag jóváhagytuk. A második napirendi pontot lezárom. 

A Magyarországi nemzetiségek bizottságának az Országgyűlés 2016. 
évi tavaszi ülésszakára vonatkozó munkaterve megvitatása és elfogadása 

A harmadik napirendi pontunk a Magyarországi nemzetiségek bizottságának 
az Országgyűlés 2016. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó munkatervének megvitatása 
és elfogadása. A munkatervet a bizottság kiegészítő anyagai között kiküldtük. Ebben 
már feltüntettük egy kicsit a statisztikák kedvéért is a mai elsőnek tervezett ülésünket 
megelőző ülésünket is, tehát a február 15-én, hétfőn megtartott ülésünket is. 
Egyébként - ahogy eddig is - minden második héten kedden, az adott ülésnap lezárása 
után kedden 13 órára tervezzük a bizottsági üléseket. Ezek lesznek a tervezett ülések. 
Ha pedig a törvényalkotási folyamat megkívánja, akkor nyilvánvalóan közben hétfőn 
délelőttönként szintén tartunk általában kapcsolódó üléseket. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánják-e kiegészíteni valamilyen, már 
előrelátható témákkal ezt a tervezetet. (Jelzésre:) Kissné Köles Erika kért szót. 
Tessék! 

 



11 

Hozzászólások 

KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést, ha többet 
beszélek, mint kellene. Én a bizottságnak egy korábbi, inkább csak javaslattételi 
formában elhangzott ötletét tenném fel kérdésként. Nevezetesen, beszéltünk arról, 
hogy a házelnök urat vagy pedig Gulyás Gergő alelnök urat egy bizottsági ülésre 
meghívnánk, már csak annak okán is, hogy részint a bizottságunk működését hogyan 
ítélik meg ők, illetve milyen észrevételeik lehetnének, lennének a mi munkánkkal 
kapcsolatban. Lassan két éve annak, hogy a szószólói intézmény működik - ők milyen 
véleménnyel vannak ennek az egésznek a megvalósulásáról, illetve az 
elképzeléseikről? Konkrétan azt javasolnám, hogy esetleg a májusi ülésünkre kettejük 
közül valakit próbáljunk meghívni, ha lehetséges. 

Még egy kérdésem, illetve kérésem van. A Magyarországi Szlovének Országos 
Önkormányzatának elnöke, Ropos Márton úr elmondta a meghallgatásakor itt, a 
bizottság előtt, hogy szeretnénk ketten együtt, ha a bizottság egy kihelyezett ülést 
tartana a szlovén Rába-vidéken, egészen konkrétan mondjuk Felsőszölnökön. Ha ez 
egy ilyen májusi időpontra megvalósítható lenne, akkor ez egy javaslat a mi 
részünkről. Ez a legszebb hónap, és nálunk is a legszebb, úgyhogy ha ezen 
gondolkodik a tisztelt bizottság, akkor azt köszönettel vesszük, ha tudunk ezzel 
tervezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételek, javaslatok? (Jelzésre:) 

Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Nézem ezt a tervezetet, 

és látom a március 22-i ülésünket, illetve hogy kit hívtunk meg. Úgy látom, hogy 
Balog Zoltán, dr. Szalayné Sándor Erzsébet, illetve a kormányhivatal részéről György 
István szerintem nagyon sok egy napra. Már kétszer meghallgattuk Balog Zoltánt, és 
mindenkinek volt kérdeznivalója. Úgy gondolom, hogy mivel Szalaynét május 31-én 
meghallgatjuk, látom, itt még egyszer szerepel, nem lehetne-e kihagyni és csak 
Balogot, illetve György István kormányhivatali megbízottat meghallgatni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném jelezni, hogy ebben a tervezetben 

sokszor inkább valóban a témák felvetése szerepel. Tehát nem tudjuk még teljes 
bizonyossággal garantálni, hogy március 22-én mind a három vendégünk megérkezik. 
Valóban egyébként jogos az észrevétel, mert ha sikerülne mindhárom, akkor ez sok 
lenne. Csak jelezni kívántuk - hiszen éppen szószóló úr javasolta, hogy a Fővárosi 
Kormányhivatal vezetőjét hívjuk meg -, hogy nem feledkeztünk meg róla, tervezzük, 
és természetesen ha úgy látjuk, hogy a miniszter úr meghallgatása és 
ombudsmanhelyettes asszony részvétele is biztosított, akkor feltehetően későbbi 
időpontra fogjuk a kormányhivatal vezetőit halasztani annál is inkább, mivel a 
múltkori ülésünkön felmerült, hogy hasonló témában talán az Ellenőrző albizottság is 
tárgyal majd. Mindenképpen a kormányhivatal vezetőjét az albizottsági ülés után 
fogjuk majd meghívni. (Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Június 14-én, kedden van egy napirendi pontunk, amely a 2016. évi 
hazai nemzetiségi pályázatok megvalósulásának áttekintése. Nem tudom, 
belegondoltunk-e, hogy a feladatalapú finanszírozást - vagy ez már majdnem 
pályáztatás - belevegyük-e, vagy az benne van. A feladatalapú támogatást kell 
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áttekinteni, mert van mit nézni és beszélni erről. Csak úgy mondom példának: 
hozzám fordult, ha emlékszem, nyolc ukrán önkormányzat, hogy áttekintsem a 
feladatalapú pályázatokat, jegyzőkönyveket, a pontozási rendszert, és hogy mondjam, 
elég szép tapasztalatokat szereztem. Úgy érzem, ha nincs benne, akkor tegyük hozzá, 
mert ugyanaz a felügyeleti szerv számol be, ahol nemzetiségi pályázatok vannak, 
ugyanúgy az EMMI-hez tartozik a feladatalapú támogatás is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Értelemszerűen ez a 2015. évi feladatalapú 

támogatásokra vonatkozik, hiszen a 2016. év most zajlik. (Jelzésre:) Ritter Imre 
német nemzetiségi szószóló úr! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Tisztelettel köszöntök én is 

mindenkit. Már az előzőekben is felírtam magamnak, hogy természetesen itt 
meghatározóan törvényjavaslatokkal és törvénymódosításokkal foglalkozunk, de 
generálisan van egy sor kormányrendelet, alacsonyabb szintű jogszabály is, 
törvénynél alacsonyabb szintű, amely többek között a 428-as módosítása, amely a 
feladatalapú működési támogatás, köznevelési törvényhez kapcsolódó több 
kormányrendelet. Nem a parlament elé bemenő törvényekről van szó, hanem 
alacsonyabb szintű jogszabályokról, de amelyek esetenként legalább olyan fontosak, 
mint maga az a törvény, aminek a végrehajtásához kapcsolódnak. Nem hiszem, hogy 
most ezeket bele kéne tenni nevesítve, de mindenesetre fontos feladatunk, és ebben 
van benne többek között az, amit Jaroszlava mondott. 

 
ELNÖK: És ez egy testreszabott feladata az Ellenőrző albizottságunknak 

(Jelzésre:), amelynek éppen az elnöke is szót kér. Alexov Lyubomir szerb szószóló úr, 
tessék! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Az elmúlt ülésen mi már egy konkrét rendelet kapcsán kaptunk feladatot. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy terveink szerint a március 9-i ülésén ezt az 
Ellenőrző albizottság napirendre is tűzi, tűzte. Az államtitkársággal az egyeztetéseket 
ebben az ügyben már lefolytattuk. 

Amiért én már az előbb is szót kértem ezelőtt, az pedig két törvény, visszatérve 
a törvényekhez. Nem szóltam az előbb, amikor a parlamenti munkatervről vagy a 
törvényalkotási programról volt szó, de sajnálattal tapasztaltam azt, hogy ugyan az 
őszi ülésszakon elvileg a tervezett törvénymódosítások között volt a nemzetiségi 
törvény módosítása, és mi készültünk is erre-arra, ennek a törvénynek végül is a 
megtárgyalására nem került sor, és a tavaszi munkatervben sem szerepel a 
nemzetiségi törvény. Talán javaslom, kérdezem, hogy nem kellene-e nekünk legalább 
bizottsági szinten ezt napirenden tartani, folytatni az előkészítést, és megpróbálni a 
nemzetiségi törvényt és a választójogi törvényt is még a 2016. esztendő során 
napirendre vetetni. Úgy gondolom, hogy mind a két törvény esetében nagyon fontos 
észrevételeink, változtatási javaslataink lennének. Amennyiben erre mód és lehetőség 
van, akkor javaslom, hogy legalább bizottsági szinten ezt folyamatosan tartsuk 
napirenden, és valamelyik tavaszi ülésünkön bizottsági szinten - és nyilván mi 
albizottsági és munkacsoporti szinten ezzel tovább is foglalkozunk - vegyük 
napirendre, tehát javaslom ezt napirenden tartani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Elkerülte szószóló úr figyelmét, az április 5-i ülés második 

pontja a nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslatunk tárgyalása, előkészítése. 
Nagyon fontos. Én magam is a tervezet összeállításánál úgy gondoltam, hogy április 
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közepe lehet talán az az időszak, amikorra elkészülhet a bizottsági önálló 
indítványunk, hiszen ilyen módon tudjuk majd a törvényjavaslatot benyújtani. Ennek 
kapcsán levelet is írtam az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének, 
Hollerné Racskó Erzsébet elnök asszonynak, hogy aktualizálják a tavaly nyári 
megkezdett egyeztetést az Emberi Erőforrások Minisztériumával - ez egy tízpontos 
javaslat volt -, tekintsék át most az országos önkormányzatok, mivel egészítenék ezt 
ki, és rá fogunk indulni ennek a tárgyalására. (Jelzésre:) Tessék, szószóló úr! 

 
ALEXOV LYUBOMIR szerb nemzetiségi szószóló: Egyetlenegy mondatot 

szeretnék mondani: ugyanezen az ülésen tűzzük napirendre a választójogi törvényt is. 
 
ELNÖK: Nagy falatok, ezek nagy falatok. Azt hiszem, ez egy komoly falat, de 

azzal egyetértek, hogy 2016-ban. Próbáljuk meg, legalább indítsuk el az irányát. Jó, 
egyetértek, rendben van. (Jelzésre:) Varga Szimeon bolgár szószóló úr! 

 
VARGA SZIMEON bolgár nemzetiségi szószóló: Én is csak támogatni tudom, 

és ezt szerettem volna javasolni, hogy mindenféleképpen tűzzük napirendre a 
nemzetiségi törvényről szóló vitát, módosítást, tehát a bizottság napi szinten tartsa. 

A másik javaslatom: a 2017. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 
törvényjavaslat megvitatásánál javasolnám, hogy ha esetleg az NGM államtitkárát, 
Banai Péter Benőt meg tudnánk hívni a bizottság elé, úgy gondolom, lenne kérdés 
mind a szószólóktól, mind akár az országos önkormányzatok részéről a törvény 
végrehajtásával vagy az új központi költségvetéssel kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot. (Jelzésre:) Lengyel szószóló asszony, 

Csúcs Lászlóné Halina asszony! 
 
DR. CSÚCS LÁSZLÓNÉ lengyel nemzetiségi szószóló: Üdvözlök mindenkit! 

Úgy tudtam, hogy a nemzetiségi törvény megváltoztatásáról volt már egy bizottság, 
ahol szó volt arról - én ebben éltem -, hogy ezen dolgoznak valakik, és ez folyik. De 
amit most mondott Jaroszlava, nálunk levelek tömkelege naponta érkezik az 
önkormányzatoktól, hogy ez tovább így nem mehet. Azt mondom én is, hogy ez 
tovább nem mehet, ahogy ezek feladatalapúnak vannak értékelve. Ezt valahogy 
sürgősséggel kellene megoldani, vagy nem tudom, mivel, vagy nem tudom, kihez kéne 
fordulni, hogy ez feltétlenül meg legyen változtatva. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az Ellenőrző albizottság itt megkezdte a konkrét munkát, és ez 

nyilván majd a bizottságunk elé is kerül. Van-e még valakinek javaslata, észrevétele? 
(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Paulik Tónihoz, 

illetve Paulik úrhoz van egy kérdésem. Gondolom, ő több információval rendelkezik, 
hogy a feladatalapú támogatás elbírálására került-e már sor, a 2016. évre gondolok. 
(Paulik Antal István: Folyamatban van.)  

 
ELNÖK: Igen, majd rá fogunk térni, de inkább tessék, főosztályvezető úr, 

válaszoljuk meg ezt a kérdést, mert a munkatervvel összefügg. Tessék parancsolni, 
Paulik Antal főosztályvezető úr! 

 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót. Folyamatban van a pontozás, a 
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jegyzőkönyvek értékelése. A 428-as értelmében március 16-ig fel kell hogy kerüljön az 
internetre az előzetes pontszám minden önkormányzatnál. Tehát ez most már 
folyamatban van, és igencsak a végét járja már ez a folyamat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt hiszem, ez konkrét válasz volt. Nem tudom, de 

ezt zárjuk rövidre, hiszen most az éves munkatervünkről van szó. De ha van ezzel 
kapcsolatban hozzászólás, természetesen éljünk a lehetőséggel, de ne nyissunk most 
erről vitát. Van-e még valakinek - meg volt válaszolva, hogy milyen stádiumban van 
most a feladatalapú támogatások pályázati elbírálása - hozzászólása? (Jelzésre:) 
Giricz Vera ruszin szószóló asszony! 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Köszöntöm a vendégeinket, elnök 

urat és a szószólótársaimat! Nekem a június 14-i, keddi ülésen szerepel a 2016. évi 
hazai nemzetiségi pályázatok megvalósulásának áttekintése. Nem korai? Hol 
valósulnak meg június 14-re a pályázatok, amelyeket most bírálnak? Nem a ’15. évire 
gondoltunk? Lehet, hogy csak elütés történt. 

 
ELNÖK: Nem, itt arra gondoltunk, hogy addig a keretek, addig a pályázatok, és 

talán a „megvalósulás” nem egészen helyénvaló. Itt nyilván arra gondoltunk, hogy a 
pályázati keretekre megtörtént-e a kiírás, mennyien pályáztak, tehát erről egy képet 
kapjunk. Erre gondoltunk. Nyilvánvalóan mi nem fogjuk ellenőrizni az egyes 
pályázatok megvalósulását, hanem itt a keretek felhasználására gondoltunk. 

 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: Szerintem ezt egy picit pontosítani 

kéne, mert ez így félreérthető, a keret felhasználása. 
 
ELNÖK: Van esetleg javaslat? A keretek felhasználásának áttekintése. 
 
GIRICZ VERA ruszin nemzetiségi szószóló: A nemzetiségi pályázatok pénzügyi 

kereteinek felhasználása. 
 
ELNÖK: Rendben, köszönjük a javaslatot. (Jelzésre:) Ritter Imre szószóló úr 

kért szót. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: A megvalósulása helyett a 

helyzetének áttekintése, de ezt viszont előre lehetne hozni már nyugodtan áprilisra 
vagy májusra, hiszen gyakorlatilag két héten belül el lesznek bírálva, és minden adat 
rendelkezésre áll. Tehát nem kéne ezzel júniusig várni, hanem áprilisra vagy májusra, 
áprilisra előre kellene hozni. 

 
ELNÖK: Abban az előnyös helyzetben vagyunk, hogy főosztályvezető úr, aki 

valóban ezekkel a pályázatokkal is foglalkozik, erről ki tudja fejteni a véleményét, 
hogy körülbelül mikor válhat időszerűvé a bizottságunkban, mert kicsit ingatta a fejét 
az előbb. Tessék! 

 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Én azt javaslom, hogy ha előre kívánják hozni, akkor ilyen május 
közepére lehetne, mert hiszen a döntés április második felében lesz. Az albizottsági 
feldolgozás elindult múlt hét csütörtökön, ennek a hétnek a végére, vasárnap éjfélig 
kell, hogy elbírálja az albizottsági tag a saját területét. Ezt követően ülésezik a 
bizottság, amelyben innen is részt vesznek kollégák, illetve ezt felterjesztik 
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államtitkári jóváhagyásra, ez egy darabig még eltart, mire ennek a kiértesítés része is 
kimegy, és szerintem a kiértesítéseket követően lehet aztán már érdemben foglalkozni 
azzal, hogy mik a tapasztalatok ebben az egész éves körben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Javaslom, hogy május 18-ra tegyük, ott úgyis 

költségvetési kérdésekkel is foglalkozunk. Tehát a tervezetünkben ezt a témát előrébb 
vettük. Köszönöm szépen a javaslatot és a reagálást is. Van-e még más javaslat? 
(Nincs jelentkező.) 

Ha nincsen, akkor röviden összefoglalnám, hogy milyen kiegészítések érkeztek, 
és ezekkel együtt szavaztatnánk meg a tervezetünket. Javaslat érkezett arra, hogy a 
bizottságunk státuszát vizsgáljuk meg - és erre tavaly már munkacsoportunk is 
alakult, csak azt hiszem, éppen a költségvetési törvény előrehozása végett aztán ezt a 
munka megrekedt -, esetlegesen az Országgyűlésről szóló törvény módosításáig 
eljutva és meghívva házelnök urat vagy munkatársait. Ezt egyébként tavaly már 
elkezdtük előkészíteni húsvét utánra, csak aztán a munkacsoport is más irányt vett, 
de akkor a tervezetünkbe szintén május hónapra ezt fel fogjuk venni, akár a május 31-
i időpontra. 

Elhangzott - és megmondom őszintén, kicsit bizonytalan a helyzet egyrészt, 
mert nem tudjuk, hogy májusban a költségvetési törvénnyel mennyi munkánk lesz, 
nyilván lesz jócskán - a kihelyezett ülés kérdése. Nyilván egy kihelyezett ülés Vas 
megyébe, az Őrségbe elég nagy távolság is, de ha úgy gondolja a bizottság, akkor 
tervezzünk be egy kihelyezett ülést. Sajnos nem jött össze most a pécsi látogatásunk 
sem. Az ONÖSZ vállalta, hogy ezt szervezik, de valami miatt így alakult, talán az 
egyebekben majd kitérünk rá, rendben van. Tehát májusban, ha a bizottság is úgy 
gondolja, akkor egy kihelyezett ülést tervezhetünk a szlovének lakta területre. Tehát 
ez volt egy további javaslat. 

A nemzetiségek jogairól szóló törvénynél felmerült, hogy a választójogi 
törvényt is vizsgáljuk meg. Szeretném megkérdezni szószóló urat, hogy melyik 
választójogi törvényre gondolt, a nemzetiségi országgyűlési képviselők választásáról 
szóló törvényre, tehát erről van szó, amelyik velünk kapcsolatos. (Közbeszólások: 
Igen.) Rendben van, egyetértek, egyértelmű a felvetés. Jó rendben van, hiszen az 
önkormányzati képviselők választásáról szóló törvény egy másik történet, de most 
már világos a felvetés. 

Elhangzott a 2016. évi hazai nemzetiségi pályázatok helyzetének áttekintése, a 
2015. évi feladatalapú támogatásokat is belevéve, és ez áthelyezve május 18-ra. Ezek 
voltak a módosító javaslatok. Kérdezem, van-e még egyéb módosító? (Jelzésre:) Igen, 
Banai Péter Benő államtitkár úr meghívása a költségvetési törvény tárgyalására. Ezek 
voltak a javaslatok. 

Hozzászólások 

Aki a módosító javaslatokkal egyetért, kérem, szavazzon kézfeltartással! 
(Szavazás.) 13 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. 

Kiegészítve a komplett munkatervünket ezekkel a módosító javaslatokkal, aki 
jóváhagyja, kérem, szavazzon kézfeltartással! (Szavazás.) 13 igen szavazat. 
Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. A harmadik 
napirendi pontunkat lezárom, és köszönöm szépen főosztályvezető úrnak is a 
segítségét és aktív közreműködését. 
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A Magyarországi nemzetiségek bizottsága Önkormányzati, külügyi 
és költségvetési albizottsága határozatainak megvitatása 

A negyedik napirendi pontunk a Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottsága határozatainak megvitatása. A 
három albizottsági határozatot megküldtük a bizottság tagjainak. Felkérem az 
albizottság elnökét, hogy terjessze elő ezeket a javaslatokat. 

 

Ritter Imre hozzászólása 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen. Az 
Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság február 2-án tartott egy ülést, 
ahol többek között megtárgyaltuk a 2016. évi nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények beruházási, felújítási keretének a felosztását, amit előzetesen 
a minisztériummal, az önkormányzati elnökökkel is egyeztettünk. Az ezzel 
kapcsolatos első határozati pont már okafogyott, mivel az albizottsági ülést követően 
a minisztérium úgy ítélte meg, hogy mivel mindenkivel le lett egyeztetve és 
egyetértésben lett előterjesztve, hogy felesleges megvárni a bizottsági ülést, és 
változtatás nélkül a javaslatot a minisztérium elfogadta, a szerződéskötésekhez a 
kiértesítő leveleket megküldte, és a szerződéskötések már folyamatban vannak. 
(Alexov Lyubomir távozik a bizottsági ülésről.) 

A második pont, ami viszont még ehhez kapcsolódik, fontosnak tartom, hogy 
beszéljünk róla, nevezetesen itt nem definiáltuk pontosan azt, hogy ez a bizonyos 
beruházási, felújítási, pályázati önrészkeret milyen körre vonatkozik. Azt mondtuk, 
hogy „meghatározza a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott”. De amikor a 
lista kiment, akkor több észrevétel érkezett, hogy ezalatt pontosan mit értünk, mert 
vannak intézményeink, amit az országos nemzetiségi önkormányzatok tartanak fenn, 
van, amit a települési vagy területi, tehát a helyi nemzetiségi önkormányzatok, de van 
olyan nemzetiségi intézmény, amit a nemzetiségi önkormányzatok részvételével 
működő alapítvány tart fenn, van olyan, amit nemzetiségi önkormányzatok társulása 
tart fenn, van olyan, amit úgymond gazdasági társaság, tehát kft., lett légyen annak a 
tulajdonosa adott esetben száz százalékban vagy bizonyos részben nemzetiségi 
önkormányzat. Azért lenne fontos, hogy beszéljünk róla és az országos elnökök 
véleményét is bekérjük erről és minisztériummal egyeztetve ezt teljesen pontosítsuk, 
hiszen reményeink szerint ennek a beruházási, felújítási keretnek a jövőben is 
jelentősen nőnie kell. Ezért fontos, hogy ez milyen körben és kikre terjed ki. Utána 
majd kérném, hogy mindenki szóljon hozzá. Nekem erről az a véleményem, hogy 
természetesen az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatok, azon alapítványok, 
ahol nemzetiségi önkormányzatok benne vannak, és köznevelési és egyéb intézményt 
tartanak fenn.  

Nekem vitaindítóként az a véleményem, hogy azok a gazdasági társaságok, 
ahol egészben vagy részben nemzetiségi önkormányzat, országos vagy akár helyi a 
tulajdonosa, és nonprofit szervezet, tehát az esetlegesen képződő nyereséget az 
alaptevékenységekbe visszafordítja, szerintem ez a kör lenne az, amit ebbe bele 
kellene vonni, de majd mindenki elmondja a véleményét. Nem gondolom, hogy erről 
ma dönteni kell, csak beszéljünk róla, és készítsünk elő majd egy javaslatot 
természetesen a minisztériummal egyeztetve. 

A harmadik dolog, ami a határozati javaslat volt, az, hogy tekintettel arra, hogy 
2016-ban is a kormányzat előrehozta már a tavaszi ülésszak végére a központi 
költségvetési törvény elfogadását fél évvel, ennek ellenére a pályázatok ugyanúgy év 
végén lettek kiírva gyakorlatilag, mint amikor decemberben lettek elfogadva. Idén 
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megint előrehozzák júniusra, és elkötelezett a kormányzat abban, hogy ezt 
rendszerként gyakorolja. Ha pedig ez így van, akkor azt gondolom, nem lehet 
akadálya annak, hogy időben előkészítve, az EMET, NEMZ és egyéb pályázatok is 
hónapokkal korábban kiírásra kerülhessenek. Ezért javasoljuk a harmadik 
napirendet, és kérném, hogy ezt a bizottság erősítse meg, a harmadik határozati 
javaslatot. Kérem, hogy a bizottság erősítse meg, hogy a nemzetiségi támogatásokon 
túl pályázatok október 15-ig kerüljenek kiírásra, december 31-ig elbírálásra, és 
valóban 2017 januárjától, ahogy az a nevében benne van, hogy ezek elvileg 
előfinanszírozott pályázati támogatások, ne júliusban, augusztusban, mint például az 
előző évben, hanem valóban év elején kifizetésre kerüljenek. 

Úgy gondolom, most van még idő arra, hogy ha ennek bármilyen törvényi, 
technikai vagy egyéb akadálya lenne, ebben még lehet lépni és előkészíteni azt, hogy a 
nyárra olyan helyzet legyen, hogy ne legyen akadálya a pályázatok időben történő 
kiírásának, elbírálásának és időben történő fizetésének. Ez a három dolog volt. A 
harmadikban kérném azt, hogy a bizottság egy határozattal, szavazással erősítse meg. 
A második vonatkozásában pedig azt kérem, hogy beszéljünk róla, és egy következő 
alkalomra a minisztériummal egyeztetve definiáljuk pontosan a pályázati kört, vagy 
azt a kört, akikre ez a keret vonatkozik. Köszönöm szépen. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen albizottsági elnök úrnak, Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló úrnak az előterjesztést. Mint hallottuk, a három javaslatból, 
határozatból, amelyet egyébként az albizottság, ahogy a jegyzőkönyvben láttam, 
egyhangúlag támogatott, az első tulajdonképpen már okafogyottá vált, hiszen ez a 
folyamat már megindult, de mindenképpen köszönet az albizottságnak, elnök úrnak a 
koordináló tevékenységért is, azért, hogy szemléletes táblázatokban is megkönnyítette 
számunkra is az áttekintését ennek a folyamatnak, tehát a keret felosztásának, az 
igények számbavételének. 

Ebből következik a második. Itt egyetértek, hogy gondoljuk át, dolgozzuk 
tovább ezt a bizonyos intézményi katasztert, mert nagyon hasznos lesz, ha ez létre fog 
jönni. Én például javaslom, majd fogok én is egy táblázatjavaslatot készíttetni a 
munkatársaimmal, hogy a regisztrációs száma egy intézménynek ott legyen, akár 
magyar államkincstári, akár más bejegyzése van, tehát törvényszéki bejegyzése. Abból 
már látszik, hogy itt valóban egy intézményről van szó. Ezzel a javaslattal egyetértek. 
A harmadikkal, azt hiszem, hogy szintén. Ez egy kérés a minisztérium felé, hogy 
vizsgálják meg a lehetőségét annak, hogy a remélhetőleg nyáron elfogadott 
költségvetési törvényben rendelkezésre álló pályázati kereteket hamarabb tudják 
majd realizálni.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük. (Jelzésre:) Hartyányi 
Jaroszlava ukrán szószóló asszony, tessék! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Köszönöm szépen a 

szót. Egyetértek a pályáztatási rendszer előrehozatalával, hiszen a tavalyi 
finanszírozás során, amikor már októberre vagy novemberre kerültek pénzek 
kiosztásra, az emberek, főleg a civil szervezetek részéről, amelyek működnek, nálunk 
nagyon sok panasz érkezett, hogy probléma volt ezzel. Az embereknek saját zsebből 
kellett előfinanszírozni egy-egy programot. Mondjuk ha ez bejönne, ráadásul a 
költségvetést most előre tervezzük a kormány terve szerint, úgy érzem, semmi 
akadálya nincs annak, amit itt is javasol az albizottság, hogy október 15-ig kerüljön 
kiírásra a pályázat és december végéig elbírálják. 
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Valóban nem tudom, mennyire lehet december végén, de lehet, hogy január 
30-ig vagy 15-ig, de a lényeg az, hogy legalább márciusban vagy március elején 
elkezdődjön a finanszírozása a programoknak, amelyek januárban, februárban, 
márciusra lezajlanak. Ha egy program, egy nagy országos önkormányzat programja 
lezajlik mondjuk március elején és májusban, vagy mit tudom én, júniusban kaphat 
pénzt, akkor ebből nagy problémák keletkeznek. Tudjuk előre a költségvetést, 
szerintem nincs akadálya, hogy ezt kezdeményezzük. Szerintem nagyon jó javaslat, 
mert eddig az volt, hogy a költségvetést év elején fogadtuk el. Most már előre 
dogozunk a költségvetésen. Szerintem az albizottságnak azt a javaslatát el kell 
fogadnunk, mindenki megy szépen szilveszterezni úgy, hogy már lezárult a 
pályáztatás és a többi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételek, vélemények vannak-e a 

bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.)  
Ha nincsen, akkor összefoglalom ezt a kérdést. Az egyes számú javaslattól 

eltekintünk. A kettes számú javaslatom: az intézmények listáján még dolgozunk. A 
harmadik számú javaslatról határozatot hozunk, amely a következőképpen hangzik: a 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága a 2017. évi nemzetiségi támogatási 
pályázatokkal kapcsolatban felkéri az Emberi Erőforrások Minisztériumát az 1-4. 
pontokban foglaltak megvizsgálására és a feltételek biztosítására. Első pont: a 2017. 
évi nemzetiségi támogatások pályázatai 2016. október 15-ig kerüljenek kiírásra. 
Második pont: a 2017. évi nemzetiségi támogatásokra benyújtott pályázatok 2016. 
december 31-ig kerüljenek elbírálásra. Harmadik pont: a 2017. évi elfogadott 
nemzetiségi pályázatok 2017 januártól kerüljenek kifizetésre, lehetőleg a 
pályázatokban szereplő programokat és a felmerülő költségeket megelőzően. 
Negyedik pont: a fent felsoroltakban az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
előzetesen egyeztessen az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségével és az 
Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságával. Természetesen a 
jóváhagyása, elfogadása után erről levélben fogjuk értesíteni a szaktárcát. 

Konstatálom, hogy időközben Alexov Lyubomir szerb szószóló úr távozott - ezt 
bejelentette, ma még egy fontos tárgyaláson vesz részt Szerbiában. Tizenkét fővel 
folytatjuk a munkát. 

Határozathozatal 

Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot: aki egyetért vele, szavazzon 
kézfeltartással! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ellenszavazat nem volt. Tartózkodás 
nem volt. Egyhangúlag jóváhagytuk az albizottság javaslatát. Ezzel a negyedik 
napirendi pontunkat lezárom. 

Egyebek 

Az ötödik napirendi pont következik, az egyebek. Egy rövid dologról szeretném 
tájékoztatni én is a bizottságot. A közelmúltban levelet kaptunk arról, hogy a 
mélygarázsba történt beálláshoz, parkoláshoz a beállást megelőző egy órával kell 
leadni a szükséges információkat. Ez csak arra az esetre vonatkozik, ha nem a saját 
regisztrált gépkocsinkkal kívánjuk igénybe venni a mélygarázst parkolás céljából, 
tehát nem azzal a személygépkocsival, amelyre a parlamenti parkolókártyát is kaptuk. 
(Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr kért szót. Tessék! 
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Hozzászólások 

RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Néhány mondatot szeretnék 
mondani, kapcsolódva az előzőhöz. Mivel májusban kívánja a kormányzat benyújtani 
a 2017-es központi költségvetési törvényjavaslatát, ezért nekünk legkésőbb március 
végén rendelkeznünk kell egy olyan összefogott javaslattal, amit áprilisban le tudunk 
egyeztetni az illetékes minisztériumokkal, frakciókkal, a kormányzat embereivel. 
Összeállítottam, és ma délután, vagy holnap délelőtt kiküldenék az országos 
elnököknek, természetesen a szószólóknak és a szakértőknek is az albizottság 
nevében egy levelet, amiben megkérném a nemzetiségeket, hogy március 11-ig 
nyújtsák be a 2017. évi többletköltségvetési igényeket. Ennek lenne egy melléklete, 
ahol témánként megadnám a könnyebb feldolgozás, egyeztetés érdekében, hogy 
milyen formában, milyen részletességgel. Itt öt meghatározó pont van. Az egyik az 
országos önkormányzatok, illetve a fenntartott intézményeik, ezen belül a működés, 
illetve a fenntartási, felújítási, beruházási igények. A második a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok, itt alapvetően az általános és a feladatalapú. A harmadik az EMMI 
kezelésében lévő pályázati keretek, a négy NEMZ-keret, illetve az egyedi döntésű, a 
beruházás-felújítás, a színházi, a köznevelési intézmények működési támogatásának 
kiegészítése. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Bocsánat, ne osszanak most semmiféle információkat. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Végül a köznevelési 

tevékenységgel kapcsolatos terület. Ebben próbálnék egy olyan segédletet adni, hogy 
viszonylag összesíthető és kiértékelhető módon jöjjenek be az igények. Ezzel 
kapcsolatban azt szeretném kérni most is mindenkitől, hogy jelentősen segítené a 
munkánkat, ha az országos önkormányzatok úgy küldenék be az igényeket, hogy az 
adott nemzetiségi szószólóval is egyeztették és megbeszélték. Kérni fogom, hogy 
egyrészt az öt fő pont között, illetve ha azon belül több igényt adnak meg, mondjuk 
több intézményt, hogy az sorrendjében egyúttal prioritást is jelentsen, próbáljunk 
megelőzni felesleges köröket, és könnyebben kezelhető legyen az egész. Ezt holnap 
mindenkinek ki fogom küldeni. Kérném, vegye komolyan mindenki, hogy időben adja 
meg a tájékoztatást, mert nem fog ránk várni senki. Ha nem tudjuk időben 
leegyeztetni, végigvinni, azt kellene elérni, amit sikerült utolsó másodpercben 2016-
ban, hogy a kormányjavaslatban már benne legyenek az elfogadott, egyeztetett 
igényeink, hogy ne a parlamenti eljárás során kelljen kapkodni és ne adj’ isten! 
bármilyen technikai, egyéb dolog miatt esetleg ne tudjon belekerülni a 
költségvetésbe, ami lehetne. Kérek szépen mindenkit, hogy vegye komolyan, és 
próbálja meg segíteni azt, hogy időben össze tudjuk rakni a ’17-es költségvetési 
javaslatainkat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Költségvetési kérdésben kíván-e még valaki észrevételt tenni? 

(Jelzésre:) Hartyányi Jaroszlava, tessék! 
 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: Nekem van egy 

javaslatom, ha egyetértetek vele. Informális ülést tartsunk, prioritásokat keressünk, 
hogy mit akarunk, ahogy most a civil szervezeteket egy kicsit helybe hoztuk. Ha 
egyetértetek, ezt javaslom, hogy utána ne legyen közöttünk vita, és segítsünk az 
önkormányzatoknak is. Ha ezt lehet, ilyen informális ülést tartsunk, fél órásat. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Ritter Imre szószóló úr válaszol. 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Természetesen fogunk tartani 

kisebb-nagyobb körökben megbeszéléseket azelőtt is már, mielőtt összejönne minden 
anyag. Mi magunk megpróbáljuk egyeztetni, hogy melyik területen van politikai 
szándék, hol nincs, hol kéne többet tenni, és ahogy az anyagok és bejönnek, és látjuk 
az összegeket és a mértékeket. Én egész márciusban itthon leszek április elejéig, nem 
megyek egy napot se külföldre és egyebek. Egyrészt ha mindenkinek kérdése van, 
minden helyzetben rendelkezésre állok, mielőtt beadnak valamit is, hogy 
egyeztessünk. Ahogy lesz olyan helyzet, hogy már van miről beszélni, akkor 
megpróbálom egyrészt, hogy mindenki minden anyagot megkapjon, úgy is kérem be, 
hogy én kérem magamnak, de minden bejöjjön a NEB-hez, és mindenkinek 
meglegyen menetközben is mindig minden anyaga, hogy minél gyorsabban tudjuk 
megcsinálni az egyeztetéseket. Én is azt gondolom, hogy először nem bizottsági 
ülésen, hanem informális megbeszéléseken kell nekünk eljutni oda, hogy már olyan 
állapotban legyen, hogy lehet akár egy albizottsági ülésen arról beszélni. 

 
ELNÖK: Rendben van, köszönöm szépen. Dr. Turgyán Tamás örmény szószóló 

úr, tessék! 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Nem feltétlenül ilyen 

nagyságrendű a kérdés, de beleszaladtam egy problémába, ami engem feltétlenül 
érint, és gondolom, másokat is. Ha belföldön elutazok valahova, történetesen 
Szegedre, mert dolgom van az önkormányzattal kapcsolatban, és szállást szeretnék 
szerezni mondjuk a szállodában, akkor azt nem fizeti ki az Országgyűlés valamilyen 
okból. Ha viszont külföldre megyek, azt kifizeti. Abból az apropóból meggondolom ezt 
a dolgot, hogy én nem küldhetem ki saját magam Szegedre kvázi eljárni, mondjuk az 
országos önkormányzat ülésén részt venni, merthogy oda meghívnak, hanem azt 
finanszírozzam saját költségből. Valami nem kóser ebben a rendszerben. Nem értem, 
hogy hogy hol a probléma. Valahogy állást kéne foglalnunk ebben. Nem a lakhatási 
támogatásra gondolok. Egy oldalon az irodaszer-támogatáson felhalmozódnak 
milliók, a másik oldalon meg a 20-30 ezer forintos szállodaszámlát fizessem ki. Nem 
az a bajom, hogy nem fizetem ki, természetesen megteszem, csak nem értem a 
problémát. Miért nem fizeti ezt ki nekem az Országgyűlés Hivatala, ha én elmegyek 
történetesen Nyíregyházára, és másnap akarok visszajönni? Nem értem. 

 
ELNÖK: Tehát a szószóló nem használhatja fel a saját működési vagy ellátási 

keretét sem, ha jól értem. 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Pontosan! 
 
ELNÖK: Értem. Utána fogunk nézni. 
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: A független képviselő 

sem egyébként. Ha mi egy frakció lennénk, és a frakció azt mondja, hogy menjek el 
Nyíregyházára, akkor onnantól kezdve ez kifizethető. Én viszont nem tehetem meg… 
(Hartyányi Jaroszlava: Orvosolni kell.) Azért csak járunk erre-arra, és kiderül, 
hogy… (Dr. Arczt Ilona felé fordulva: Mit tetszik mosolyogni? - Dr. Arczt Ilona: Csak 
Hartyányi Jaroszlavára mosolyogtam, amikor azt mondta, hogy orvosolni kell.) 
Mondhatta volna azt is, hogy állatorvosolni, ha az magának jobban tetszik. (Dr. Arczt 
Ilonára: Csak Jaroszlavára mosolyogtam.) 
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ELNÖK: Jó, köszönöm a felvetést. Nyilván ezzel még nem mindenki 

szembesült, de meg fogjuk vizsgálni, meg fogjuk nézni.  
 
DR. TURGYÁN TAMÁS örmény nemzetiségi szószóló: Nagyon szépen 

köszönöm. Foglaljunk ebben állást! 
 
ELNÖK: Koranisz Laokratisz görög szószóló úr, tessék! 
 
KORANISZ LAOKRATISZ görög nemzetiségi szószóló: Imrével volt egy 

beszélgetésem a tekintetben - most újra csatlakoznék ahhoz a beszélgetéshez -, hogy a 
prioritások, a nemzetiségek intézményének a prioritásai. Annak idején későn 
értesültem, hogy a Görög Országos Önkormányzat benyújtott egy 25 milliós igényt, és 
15 millióra kaptak támogatást. Tudom, hogy van egy ilyen beruházási alap, ami 
nyolcszázvalamennyi. Pontosan te tudod, Imre, hogy milyen lehetőségei vannak az 
országos önkormányzatnak, hogy abból az az alapból az intézmény megkapja a 
hiányzó pénzt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Albizottsági elnök úr válaszol, de azt hiszem, az előző napirendi 

pontban érintettük ezt. Tessék! 
 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Egyrészt még ott maradt egy 87 

milliós tartalékkeret, és más kérdés, hogy ebben a romák nincsenek benne, 
kimaradtak. Tehát 83 millió az, ami ha indokolt és szükséges, ezt saját hatáskörben a 
minisztérium megteheti, másrészt elvileg van egy nem ad hoc keret, hanem 
intervenciós keret. Más kérdés, nem tudom, hogy lehet-e mind a kettőből. 
Mindenesetre most innen kezdve ezt a minisztériummal kell egyeztetni. Ami még 
bent maradt, azt már nélkülünk vagy saját hatáskörben csinálják meg.  

 
ELNÖK: Természetesen eddig is ez a minisztérium hatásköre, hogy ezeket a 

kereteket ossza. Mi javaslatot tehetünk. Segítünk a koordinációban. Nyilvánvalóan 
számunkra is fontos, hogy ez racionálisan legyen felhasználva. (Jelzésre:) Kissné 
Köles Erika szlovén szószóló asszony, tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Tisztelt Bizottság! Nem 

hoztam volna szóba, ha nem kerül napirendre a működési keretünkkel kapcsolatos 
anomáliák sora. Én Olaszországban és Szlovéniában voltam januárban, és ez nem 
fedett le egy egyhetes matricát, tehát a legkisebb, Szlovéniában vásárolható 
matricából kettő kellett volna. Én úgy operáltam, hogy ha megveszem az egyéves 
matricát, akkor az kevesebbe lesz, mintha két darab matricát veszek és az idén még 
veszek 17 másik ilyet, amit kifizetnének. Tehát külön-külön az egyet, miután 
meghívólevéllel mentem ki, kifizetnék, de az egyéves matricámat ebből a működési 
keretből már nem fizethetem ki. Nyilván a magyarországit sem, de nincs ennek 
különösebb jelentősége, mert az ember persze megveszi magának, csak ezek olyan 
ellentmondások, hogy gyakorlatilag a működési keret felhasználásánál ez ilyen 
okoslánytörténet, hozott is ajándékot, meg nem is. Most elnézést, hogy ilyeneket 
mondok, de gyakorlatilag nagyon pici az a kör, ahol szabadon felhasználhatjuk. Nem 
akarok semmilyen pénzt indokolatlanul költeni, távol áll tőlem, világéletemben 
spórolós ember voltam, másnak a pénzét is spórolom, nemcsak a magamét, csak ez 
most az ésszerűség lett volna adott esetben, és bizony én is meglepődtem, hogy ez így 
működik. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Azt hiszem, azzal, hogy ez itt el is hangzott, a szó szerinti 

jegyzőkönyv révén is eljut az illetékesekhez ez a felvetés. (Jelzésre:) Hartyányi 
Jaroszlava ukrán szószóló asszony! 

 
HARTYÁNYI JAROSZLAVA ukrán nemzetiségi szószóló: A működési keret 

felhasználására nekem is van egy pár ötletem, vagyis tapasztalatom. Azt javaslom, 
hogy hívjunk össze akár informális ülést, és nem kell jegyzőkönyv arról, hogy miről 
beszélünk, és nem azért, mert titkos, hanem egyszerűen beszéljük meg, hogy ez a 
felhasználás hogyan történik, a működési keretet és az ellátási keretet hol használjuk, 
mutassanak rendeleteket stb., mert kellemetlen helyzetbe kerülünk. Én például nem 
tudtam, hogy van kegyeleti és reprezentációs koszorú. Ha valaki meghal, ezek szerint 
az kegyeleti, ha egy év múlva megyek és teszem neki a koszorút, az már 
reprezentációs. Nem virágról beszélünk, mert a virágról nem derül ki. Amikor 
próbáltam logikát keresni a pénzügyi irodánál, akkor ezt mondta a hölgy, nem 
tudtam, voltak-e ilyen tapasztalatok, mert ez szöget ütött a fejembe, amit mondott az 
a kis emberke a pénzügyi irodában, hogy lehet, hogy koszorú van leírva, de lehet, 
hogy maga virágnak vett egy csokrot, de a virágos koszorút írt rá. A Bakosnál nagy 
botrányt csináltam, és mondtam, hogy kikérem magamnak, én nagyon tisztelem őket, 
mert valóban Bakos Emilék készségesek, segítettek az iroda berendezésében stb., de 
szerintem eljött az idő, hogy beszéljünk, mert mi nem vagyunk képviselők, nem 
vagyunk frakciók, és akkor elkezdenek variálni, maguk sem tudják, hogy ez így van. 
Én már körülbelül egy hete várom ezt a rendeletet, hogy melyik a reprezentációs 
koszorú, és melyik a kegyeleti, hol van ez leírva. Logikusan az én logikámba ez nem 
fér bele, mert a koszorú az koszorú, kegyeletet rovunk le annak, aki most meghalt, és 
aki egy év múlva… (Dr. Turgyán Tamás: Meg fog halni.) Nem! (Zaj. - Derültség.) 
Ezzel nem viccelünk! Lehet, hogy ez vicces, de amikor az én idegeimet tépte az a kis 
emberke, az nem volt annyira vicces. Menjünk ezen végig, mert én nem szeretnék 
vitázni. Úgyis rengeteg pénz van ezen a működési kereten, és én nem szeretném 
elhasználni jobbra-balra, de ami mondjuk jár, és ami ésszerű, miért ne használnám 
fel. Hívjuk meg ide és kicsit beszélgessünk! Furcsa, hogy én még nem kértem ilyet és 
nem fizettem szállodát, ha megyek találkozni mondjuk a közösséggel. Ne az 
önkormányzat fizesse nekem, pláne ahol nincs is önkormányzat. Ott ki fizesse? Lehet 
kifizetni a saját zsebből, de akkor kérdezem, hogy a képviselők mindent saját zsebből 
fizetnek-e? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nyilvánvalóan felvetődött itt már, hogy kicsit más a helyzet, ahol 

frakciók vannak és ők kiküldenek, de ennek utána kell néznünk. Amikor mi 
egyáltalán kértük ezt a keretet, hiszen nem volt, természetesen a független képviselők 
státuszára hivatkoztunk. (Jelzésre:) Ritter Imre német szószóló úr, tessék! 

 
RITTER IMRE német nemzetiségi szószóló: Szerintem egyrészt mi is kezdjük a 

gyakorlat alapján kiismerni, és kijönnek a problémás dolgok. Biztos, hogy tavasszal 
célszerű és időszerű lesz megint az országgyűlési törvény ezekhez kapcsolódó részeit 
átgondolni és átnézni. Én is csak egy mondatban egy példát mondanék: amennyiben 
béreltem volna irodát, azt minden további nélkül azonnal felszerelik két laptoppal, 
mindennel, gyakorlatilag ingyen. De mivel nem béreltem irodát, mert azt gondoltam, 
hogy meg tudom oldani anélkül is a dolgaimat, miért béreljek, így viszont a 
szakértőnek a saját szakértői keretemből kellett laptopot venni és mindent, mert nem 
bérelek irodát, akkor nem vagyok jogosult rá. Azt gondolom, hogy megspórolok 
havonta 350-400 ezer forintot, és erre büntetésből még a saját keretemből kell 
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vennem a laptopot a szakértőnek. Azt gondolom, hogy ez irracionális. Ha bérelek egy 
irodát, akkor gond nélkül nemcsak egyet, hanem kettőt is kapok. De nem bérelek, 
spórolok az államnak, erre még megbüntetnek, hogy a saját szakértői keretemből 
vegyem meg. Szerintem ezeket össze kell szedjük, mert megint van több dolog. Hogy 
egy ügyintéző hogy jár el, az emberi kérdés, de rendszerében megint előjött már több 
olyan dolog, amiben szerintem a tavaszi ülésszak végére megint lehet megpróbálni 
egy módosítást csinálni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A költségvetési informális megbeszélésen, azt hiszem, ezt is meg 

tudjuk majd beszélni. Van-e még javaslat, észrevétel? (Jelzésre:) Az egyebeket még 
nem zárom le, Kissné Köles Erika kért szót. Tessék! 

 
KISSNÉ KÖLES ERIKA szlovén nemzetiségi szószóló: Elnézést kérek, 

egyetlenegy rövid kérdésem van, leginkább főosztályvezető urat kérdezem, hogy ha 
esetleg valamilyen információja van, ez a köznevelési szerződés aláírásának a kérdése. 
Mire számíthatunk? Van-e valamilyen információ? Február 23-a van. Nekem 
legutóbb azt mondták, hogy január elején biztosan rá lesz írva. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ez nyilván a köznevelési megállapodás a fenntartó és a miniszter 

között. Főosztályvezető úr, átadom a szót. Tessék! 
 
PAULIK ANTAL ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy éppen Kraszlán úrtól 
jöttem ide. Tisztában vagyok vele, hogy mi a helyzet. A miniszter úr asztalán vannak 
ezek a köznevelési szerződések. Az a probléma, hogy ahogy látom, valószínűleg 
csomagban kezelik. Tehát a nemzetiségieket egyben kezelik, és volt olyan nemzetiségi 
önkormányzat, fenntartó, amely megváltoztatta ahhoz képest, amit eredetileg 
beadott, időközben megemelkedett valamilyen kiadási rovata, és ezt újra kellett 
indítani. Most ott van a miniszter úr asztalán. Feltételezem, hogy rövid időn belül alá 
fogja írni. A szlovéneké nem változott, ott elvileg három évre van javaslat, hogy írja 
alá. Úgy tűnik, hogy menni fog, de hogy mikor, azt most megbecsülni sem tudom, de 
szerintem maximum heteken belül. Köszönöm. 

 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm a választ. Köszönöm főosztályvezető úrnak is az aktív 
közreműködést. Az ötödik napirendi pontot lezárom. Köszönöm az aktív részvételt. 
Az ülést berekesztem. Viszontlátásra! 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 26 perc.)  

 Fuzik János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika


